Zmluva o dielo
č. MAGTS1900172
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v spojení s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
Oprávnený rokovať vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Petra Dzurovčinová
Telefónne číslo a e-mail: 02/5935 6463, inovacie@bratislava.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
2. Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
Zastúpená: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – rektor
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
Súčasť: Fakulta managementu
Sídlo: Odbojárov 10, P.O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25
Zastúpená: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – dekan
Oprávnený rokovať vo veciach realizácie zmluvy:
Telefónne číslo a e-mail: 02 9021 2012, michal.gregus@fm.uniba.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu - IBAN: SK94 8180 0000 0070 0008 3899
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(ďalej každá jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné
strany“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy ich vzájomných práv
a povinností za použitia § 1 ods. 12 písm. u) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Zhotoviteľom je verejná vysoká škola, čím boli splnené kritériá pre uplatnenie
výnimky uvedené v § 1 ods. 12 písm. u) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ide
o poskytovanie služieb, ktoré bude priamo poskytovať vysoká škola verejnému
obstarávateľovi podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Účelom uzavretia tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri
realizácii zákazky s názvom: „Prieskum a hodnotenie podnikateľského ekosystému
metodikou GEM EES“, vrátane spracovania a analýzy dát prieskumu dospelej
populácie APS v rámci prieskumu podnikateľského ekosystému EES dodaných
objednávateľom, dát regionálneho expertného prieskumu a dát získaných z národného
prieskumu GEM (Global Enterpreneurship Monitor) v súlade so Zmluvou
o spolupráci a licenčnou zmluvou uzatvorenou medzi Slovak Business Agency
a Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 27.4.2018. Univerzita Komenského
v Bratislave, Fakulta managementu je členom Global Entrepreneurship Research
Association (GERA) a národným koordinátorom projektu GEM za Slovensko.
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť vykonať dielo spočívajúce v spracovaní a analýze dát a vypracovaní
nasledujúcich výstupov:
a) Komplexná analýza hlavných ukazovateľov APS (Adult Population Survey), RES
(Regional Expert Survey) a EES (Enterpreneurship Ecosystem Survey), a
Identifikácia a interpretácia hlavných zistení, a to najneskôr do 31.1.2020 (výstup
č. 1);
b) Porovnávacia analýza – Bratislava a Slovensko, a to najneskôr do 30. 4. 2020
(výstup č. 2);
c) Porovnávacia analýza – Bratislava a vybraný(é) ekosystém(y), a to najneskôr do
30. 4. 2020 (výstup č. 3);
d) Analýza finančnej a inovačnej výkonnosti firiem v Bratislave, a to najneskôr do
30.4.2020 (výstup č. 4);
(ďalej len ako „dielo“)
a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho cenu podľa článku IV. tejto
zmluvy. Presný popis vykonania diela, jeho špecifikácie a rozsah diela tvorí prílohu č.
1 tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo priamo (bez možnosti vykonať dielo alebo jeho
časť s využitím subdodávateľov) v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky
a Európskej únie a s podmienkami uvedenými v zmluve a jej prílohách.
3. Zhotoviteľ bude vykonané dielo, resp. jeho jednotlivé výstupy uvedené v odseku 1
tohto článku zmluvy a bližšie definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, objednávateľovi
odovzdávať v lehotách uvedených v odseku 1 tohto článku zmluvy a v prílohe č. 1
tejto zmluvy a spôsobom, ktorý je uvedený v odseku 4 a 5 tohto článku zmluvy.
4. Za vykonanie diela sa považuje dodanie všetkých výstupov uvedených v prílohe č. 1
tejto zmluvy objednávateľovi, spracovaných v rozsahu, forme a kvalite uvedenej
v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ odovzdá dielo, resp. jeho jednotlivé výstupy
spolu s písomným preberacím protokolom o vykonaní a odovzdaní diela (príloha č. 2
zmluvy) v dvoch vyhotoveniach. Zmluvné strany svojimi podpismi preberacieho
protokolu, ktorý vypracuje zhotoviteľ podľa prílohy č. 2 zmluvy, potvrdia odovzdanie
a prevzatie diela, resp. jeho jednotlivých výstupov.
5. Zhotoviteľ odovzdá dielo elektronicky na e-mailovú adresu: inovacie@bratislava.sk
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ:
a) vyhlasuje, že je odborne spôsobilý na vykonanie diela a má záujem na riadnom a
včasnom vykonaní diela;
b) bude postupovať pri vykonaní diela samostatne a nie je viazaný pokynmi
objednávateľa;
c) bude bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých okolnostiach dôležitých pre
plynulé plnenie predmetu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ:
a) sa zaväzuje poskytnúť na požiadanie zhotoviteľovi informácie, podklady, metodické
usmernenia alebo iný druh súčinnosti za účelom riadneho plnenia tejto zmluvy;
b) sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dáta prieskumu dospelej populácie APS v rámci
prieskumu podnikateľského ekosystému EES v elektronickej forme, a to najneskôr do
7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a udeliť mu výhradnú,
časovo, územne a vecne neobmedzenú bezodplatnú licenciu na spracovanie dát za
účelom vykonania diela, ako aj na ich ďalšie spracovanie najmä za akademickými,
pedagogickými a vedecko-výskumnými účelmi zhotoviteľa, na vyhotovovanie
rozmnoženín dát, ich verejné rozširovanie a ich uvedenie na verejnosti a spojenie dát
s iným dielom;
c) bude bezodkladne informovať zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli mať negatívny vplyv na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy;
d) zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa podmienok uvedených v článku IV. tejto
zmluvy;

e) môže skontrolovať vykonávanie diela na akomkoľvek stupni jeho vykonávania.
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Článok IV.
Cena za dielo
Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Objednávateľ je
povinný na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy uhradiť cenu za dielo
dohodnutú v zmluve. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za dielo
odovzdaním a prevzatím diela, resp. po odovzdaní všetkých jeho jednotlivých
výstupov ako sú definované v článku II ods. 1 zmluvy.
Celková cena za riadne vykonané a odovzdané dielo je zmluvnými stranami
dohodnutá vo výške 7 800 EUR (slovom: sedemtisícosemsto eur) s DPH.
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela najskôr prvý deň mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol objednávateľovi odovzdaný posledný výstup
č. 4 podľa článku II ods. 1 zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je stanovená na 30 dní
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Každá faktúra zhotoviteľa musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ doručí faktúru v 2 vyhotoveniach na adresu sídla objednávateľa uvedenú v
záhlaví tejto zmluvy.
Článok V.
Licencia
Majetkové práva k dielu patria naďalej zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela uvedeného v článku
II ods. 1 tejto zmluvy, a to na spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom a
vyhotovenie rozmnoženiny diela, zverejnenie diela pre potreby objednávateľa
v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona, vo forme bezodplatnej,
vecne, mieste a časovo neobmedzenej, nevýhradnej licencie. Objednávateľ tieto práva
prijíma, a je oprávnený tieto práva k dielu nerušene vykonávať.
Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu
udelenej licencie.
Zhotoviteľ je oprávnený využívať a zverejňovať dielo vo vedeckých, odborných
a iných časopisoch a periodikách a prezentovať ho na vedeckých konferenciách
a seminároch, ako aj využívať ho pre vzdelávacie účely v súlade s „Data sharing and
public release policy“ (príloha č. 3 zmluvy).
Na vady diela sa primerane aplikujú ustanovenia § 560 až § 565 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok VI.
Osobitné ustanovenia
1. Spracovanie a nakladanie s dátami poskytnutými z GEM sa bude uskutočňovať
v súlade so Zmluvou o spolupráci a licenčnou zmluvou uzatvorenou medzi Slovak
Business Agency a Univerzitou Komenského v Bratislave dňa 27.4.2018.
2. Objednávateľ je oprávnený uskutočniť prezentáciu diela počas podujatia
organizovaného spolu so zhotoviteľom, ktorého predmetom bude prezentácia
výsledkov prieskumu a hodnotenia podnikateľského ekosystému v Bratislave
metodikou GEM EES, a to v súlade s článkom V. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje pri používaní diela uvádzať odkazy na zhotoviteľa diela (v
prípade zamestnaneckého diela má zamestnávateľ právo na označovanie diela svojím
menom), a to v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok VII.
Komunikácia a doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná záväzná komunikácia vyplývajúca zo
zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku písomnou formou (prostredníctvom
doporučenej zásielky, prostredníctvom kuriéra alebo osobným doručením zásielky do
podateľne zmluvnej strany). Ustanovenie odseku 3 tohto článku zmluvy týmto nie je
dotknuté.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zmluvná strana neprevezme zásielku
zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, za deň doručenia zásielky sa bude
považovať deň vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej
zásielky nedozvedel.
3. Vzájomná komunikácia zmluvných strán súvisiaca s touto zmluvou, ak nepôjde o
ukončenie zmluvy, zmeny zmluvy, alebo iné úkony týkajúce sa dispozície s touto
zmluvou, môže prebiehať aj v elektronickej forme, pričom zmluvné strany budú
vzájomne, pre záväznú elektronickú formu komunikácie, používať tieto e- mailové
adresy:
Objednávateľ: inovacie@bratislava.sk
Zhotoviteľ: marian.holienka@fm.uniba.sk
4. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy
bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke zmluvnej
strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktorá je
odosielateľom, je doručené potvrdenie o úspešnom doručení zásielky v elektronickej
forme; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické
potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, je zásielka doručovaná elektronicky
považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy zmluvnou
stranou, ak druhá zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení
elektronickej správy.

Článok VIII.
Doba trvania zmluvy a spôsoby jej ukončenia
1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, a to do vykonania a odovzdania diela
zhotoviteľom v lehote dohodnutej touto zmluvou, s výnimkou článku V., ktorý
zostáva naďalej v platnosti.
2. Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá;
b) písomnou dohodou zmluvných strán;
c) písomnou výpoveďou;
d) písomným odstúpením od zmluvy.
3. Dohoda podľa odseku 2 písm. a) tohto článku zmluvy musí byt' uzatvorená písomne,
podpísaná oboma zmluvnými stranami a musí obsahovať dohovor o vzájomnom
vyrovnaní nevysporiadaných majetkovoprávnych vzťahov vzniknutých v súvislosti so
zmluvou.
4. Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia
povinností druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné doručením písomného
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mat' písomnú formu,
musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byt' uvedený konkrétny
dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy
zhotoviteľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje najmä
ak:
a) zhotoviteľ opakovane porušil svoje zmluvné povinnosti uvedené v zmluve, t. j.
nezhotovil a neodovzdal dielo alebo jeho časť riadne a včas, resp. v lehotách podľa
zmluvy;
b) zhotoviteľ pri plnení zmluvy zásadným spôsobom porušuje práva tretích osôb.
6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy
objednávateľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje
ak:
a) objednávateľ porušil autorské práva zhotoviteľa,
b) objednávateľ nesplní svoju povinnosť v zmysle článku III ods. 2 písm. b), a to ani
po dodatočnej písomnej výzve zhotoviteľa, v ktorej mu stanoví dodatočnú
primeranú lehotu na jej splnenie.
7. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania
dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.

2.

3.

4.

5.
6.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie,
že zmluva bude zverejnená aj na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú
bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým
platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal
zachovaný účel a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorský zákon v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy sa budú uskutočňovať formou písomných
očíslovaných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise oprávnených
zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých
dostane každá zo zmluvných strán dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, je
určitá a zrozumiteľná, zmluva nebola uzatvorená v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvné strany porozumeli jej obsahu a právnym účinkom
z nej vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne a vlastnoručne
podpísali.

V Bratislave dňa...16.12.2019..........

V Bratislave dňa.....27.1.2020......

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

......................................................
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., v.r.
rektor

........................................................
Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Prílohy k zmluve:
Príloha č. 1 – Popis a špecifikácia diela
Príloha č. 2 – Preberací protokol o vykonaní a odovzdaní diela
Príloha č. 3 – Data sharing and public release policy

Príloha č. 1
Popis a špecifikácia diela

Predmetom zmluvy je: Prieskum a hodnotenie podnikateľského ekosystému metodikou GEM
EES
Špecifikácia predmetu zmluvy:
A. Rozsah skúmania: Prieskum a hodnotenie podnikateľského ekosystému metodikou
GEM EES, vrátane spracovania a analýzy dát získaných z národného prieskumu GEM
B. Výstupy:
a. Komplexná analýza hlavných ukazovateľov APS (Adult Population Survey),
RES (Regional Expert Survey) a EES (Enterpreneurship Ecosystem Survey),
a Identifikácia a interpretácia hlavných zistení (výstup č. 1);
b. Porovnávacia analýza – Bratislava a Slovensko (výstup č. 2);
c. Porovnávacia analýza – Bratislava a vybraný(é) ekosystém(y) (výstup č. 3);
d. Analýza finančnej a inovačnej výkonnosti firiem v Bratislave (výstup č. 4).

Formát výstupov: elektronický
Lehota/lehoty dodania diela je/sú:
1) Výstup č. 1 do 31.1.2020
2) Výstupy č. 2, 3 a 4 do 30.4.2020

Príloha č. 2

Preberací protokol o vykonaní a odovzdaní diela

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
Oprávnený rokovať vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Petra Dzurovčinová
Telefónne číslo a e-mail: 02/5935 6463, inovacie@bratislava.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
2. Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
Zastúpená: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – rektor
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu - IBAN:

Súčasť: Fakulta managementu
Sídlo: Odbojárov 10, P.O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25
Zastúpená: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. – dekan
Oprávnený rokovať vo veciach realizácie zmluvy/osoba zodpovedná za odovzdanie:
Telefónne číslo a e-mail:
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
Článok I.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotoviteľ ku dňu uvedenému pri podpisoch tohto protokolu odovzdal
objednávateľovi nasledovné dielo (výstupy):
- DOPLNIŤ (presnejšie zadefinovať)

2. Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje prevzatie hore uvedeného diela
(výstupov).
3. Objednávateľ sa oboznámil so stavom preberaného diela a preberá ho bez
akýchkoľvek pripomienok a nejasností.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Protokol je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Jedno vyhotovenie tohto protokolu prevezme zhotoviteľ a jedno
objednávateľ.
2. Protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
3. Zhotoviteľ a objednávateľ vyhlasujú, že si tento protokol riadne prečítali, jeho
obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto protokolu zodpovedá ich
skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa..............

V Bratislave dňa...............

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

..................................................

...................................................

Príloha č. 3

